
Jana  Follprechtová:  Vliv  theologicko-filosofického  myšlení  nejen  v exaktních  vědách, 
doktorská disertace, UK, Pedagogická fakulta, Praha 2013, 135 str.

Posudek vypracoval: Prof.Dr. Jan B. Lášek, Dr.h.c.

     Autorka věnovala značný čas studiu daného tématu. Jejím hlavním cílem je ukázat, že 

vědy mají styčné body a je možný a nutný mezioborový dialog. Správně vidí nutnost dialogu 

mezi humanitními a exaktními vědami. Na pozadí celé práce stojí fenomenologický přístup. 

Práce má však vážný nedostatek, není zpracována metodologicky jasně. Jinými slovy autorka 

sebrala  celou  řadu  kvalitních  poznatků,  pokouší  se  je  dokonce  hodnotit,  ale  je  vidět,  že 

dostatečně nekonzultovala s vedoucí práce. Pokud vím, její původní školitel zemřel a s novou 

školitelkou se jí nepodařilo navázat dělný pracovní vztah.

     Demonstroval bych tuto metodologickou nehotovost a nezralost na kapitole 4., nazvané 

Střet dvou velikánů dějin – René Descartes a Jan Amos Komenský (str. 49-74). Popisně, na 

základě  selektivně  vybrané  literatury  zde  představuje  Descartese  a  Komenského, 

s minimálním využitím pramenů. Píší-li např. o Komenského fyzice, najdu si monografie na 

téma  Komenský,  popř.  monografii  na  téma  Komenský  a  přírodní  vědy.  Patočkovy  a 

Paloušovy práce  o  Komenském jsou  zajímavé  a  důležité,  ale  v analýze  má  být  všechno. 

Výsledkem je hrubé zjednodušení předmětu,  o kterém se v disertaci  pojednává. Podobným 

způsobem je postupováno v celé rozpravě.

      Jsem na rozpacích, zda název disertace vyjadřuje ve skutečnosti to, co autorka chtěla 

vyjádřit. Nedomnívám se, že v tomto řemeslném zpracování disertace splnila stanovený cíl. O 

metodě viz výše. Výsledky disertace by mohly být zajímavé – kdyby byly řádně dokázány. Za 

nejlepší  bych  považovat  stažení  této  práce  a  její  přepracování  pod tentokráte  intenzivním 

vedením  školitelky.  Není  sporu  o  tom,  že  v problematice  se  kandidátka  vyzná  a  jsem 

přesvědčen, že je schopna dosáhnout po intenzivní práci kýženého cíle.

      Závěr: V dané  podobě  nemohu  práci  pro  naprostou  metodologickou  inkonsistenci 

doporučit  k obhajobě.  Měla  by  být  v přepracované  podobě,  se  změněným  názvem  a 

s rozšířeným  obsahem  podána  znovu;  pak  ji  bude  možné  hodnotit  a  jsem  zcela  jistě 

přesvědčen, že její autorka má dostatek píle, aby své opus dovedla ke kýženému cíli.
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